
Referat af bestyrelsesmøde d. 7/7 2022  
Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig 

_____________________________________________________________________ 

Tilstede: Jan, Gry, BG, BØ og Cecilie 

Gennemgang af referatet fra sidst: 

• Ref. Gennemgået 

Fra ØB: 

• Lyset på sydsiden har været kortvarigt i stykker men blev hurtigt repareret, takket være handling fra BG. En 
lygteboks var blevet påkørt.  

• Forberedelse af Afdelingsmøde 6/9 mht. forplejning. BØ kontakter ØB. 
• Beboere i Storbylandsby I (Marienlystvangen) kan IKKE få fortrinsret til den nye Storbylandsby II udover den, 

man i forvejen har som bolighavende i ØB 
• Græsset SKAL slås foran alle boliger, så det ser ensartet ud – det er en beslutning fra ØB, ikke bestyrelsen. 

Alle beboere bedes venligst fjerne evt. genstande på fællesområdet udenfor deres hæk, da græsset ellers 
ikke kan klippes.  

• Bestyrelsen arbejder på at finde en hurtigere og billigere internetløsning– se under beboerhenvendelser.   
• Angiveligt skulle Storbylandsbyen have haft et mindre antal invertere på lager. Vi afventer svar på, hvor disse 

er installeret. 

Opgaveopfølgning: 

• Der er kommet plantegninger af boligerne på Aarhusbolig.dk 
• Der er opsat fugtmålere i alle boliger og udskiftet terrassebrædder 
• Status vedr. batteri i Fælleshuset: Den oprindelige leverandør kan ikke skaffe reservedele. Der arbejdes på at 

finde en anden leverandør.  
• Der laves en såkaldt FAQ-liste, med svar på hyppigt tilbagevendende spørgsmål fra beboere 
• Skal vi skifte til abonnement på service på vaskemaskiner og tørretumbler fremfor, som nu, at betale pr. 

gang? Vi afventer tilbud på serviceaftale. 

Økonomi:  

• Der er budgetmøde med ØB. Gry og BG tager med. BG aftaler nærmere med ØB ang. dato.   

Fælleshusudlejning: 

• Der har ikke været nogen udlejninger i perioden. Der er en udlejning 29.-31. juli.  

Beboerhenvendelser: 

• En beboer har henvendt sig ang. en bedre og billigere internetløsning for alle. Bestyrelsen har taget stafetten 
og arbejder videre med sagen. 

Udvalg: 

• BG har slået græsset 2 gange. Der er indkøbt en ekstra, mindre græsslåmaskine, og Jan spørger ØB, om vi må 
indkøbe en hækkeklipper m.m. 

• Gry og Cecilie har budt vores nye nabo i nr. 97 velkommen og givet ham den nye velkomstfolder. Der flytter 
en ny beboer ind i nr. 117. Gry og Cecilie besøger vedkommende, når han er kommet på plads i sin nye bolig.  



Evt.:  

Næste møde: 

Næste møde 4/8 2022 kl. 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


